
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

تافاصلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

01a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 425  )  ( 189  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . تافاصلا ةروس  ريسفت 
-2 ((. ميحرلا نمحرلا  مسب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 (( . افص تافاصلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 . هب رمؤت  ام  رظتنت  ءاوهلا  يف  اهتحنجأ  وأ  ةدابعلا  يف  اهسوفن  فصت  ةكئالملا  افص ))  تافاصلاو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-5 . هقوست يأ  باحسلا  رجزت  ةكئالملا  ارجز ))  تارجازلاف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-6 . تايلاتلا ىنعم  نم  ردصم  اركذ ))  هولتت ((  نآرقلا  ءارق  ةعامج  يأ  تايلاتلاف ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 7- نولصي مهنأ  ىلع  ليلد  فوفصلل  ةكئالملا  ةيوست  له 
؟. 8- ةءارب عم  لزنت  ملو  ةروس  لك  عم  لزنت  ةلمسبلا  له 
؟. 9- باحسلا ةكئالملا  رجزت  فيكو  هقوس  هانعم  له  ءيشلا  رجز 

-10 (( . اركذ تايلاتلاف  ارجز *  تارجازلاف  افص *  تافاصلاو  ميحرلا *  نمحرلا  مسب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-11 . تايلاتلا ىنعم  نم  ردصم  اركذ ))  تايلاتلاف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 12ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  77ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  19جمانرب 

ةيمقرلا 3ةبتكملا 
ًايلاح 111نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
120

سمألا راوز 
808
راوزلا يلامجإ 

6838809

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
261

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26703
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
512

راوزلا لجس 
15
ةيمقرلا ةبتكملا 

108
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

-12 (( . دحاول مكهلإ  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-13 (( . دحاول ةكم ((  لهأ  اي  مكهلإ ))  نإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-14 (( . قراشملا برو  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  بر  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

01b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 394  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

قرـشم1- موي  لك  اهل  سمـشلل ،  براغملاو  يأ  قراشملا ))  برو  اـمهنيب  اـمو  ضرـألاو  تاوامـسلا  بر  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . برغمو

-2 (( . بكاوكلا ةنيزب  ايندلا  ءامسلا  انيز  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ةنيزب3- ايندلا  ءامـسلا  انيز  انإ  قراشملا *  برو  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامـسلا  بر  دـحاول *  مكهلإ  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 (( . بكاوكلا
-4 ((. بكاوكلا ةنيزب  تاءارق (( :  ىلع  نيلالجلا  ةيشاح  نم  ةءارق 
-5 (( درام ناطيش  ردقملاب ((  قلعتم  لك ))  نم  بهـشلاب ((  اهانظفح  يأ  ردقم :  لعفب  بوصنم  اظفحو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

. ةعاطلا نع  جراخ  تاع ، 
-6 (( ىلعألا إلملا  ىلإ  هنع ((  ظوفحملا  ىنعملا  يف  فنأتـسم ،  مهعامـسو  نيطايـشلا  يأ  نوعمـسي ))  ال  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ءاتلا تمغدأو  نوعمستي ،  هلصأ  نيسلاو :  ميملا  ديدشتب  ةءارق  يفو  ءاغـصإلا .  ىنعم  هنمـضتل  ىلإب  عامـسلا  يدعو  ءامـسلا ،  يف  ةكئالملا 
 . ءامسلا قافآ  نم  بناج ))  لك  نم  بهشلاب ((  نيطايشلا  يأ  نوفذقيو ))  نيسلا ((  يف 

-7 (( بصاو باذـع  ةرخآلا ((  يف  مهلو ))  هل ((  لوعفم  وهو  هدـعبأو ،  هدرط  يأ  هرحد :  ردـصم  اروحد ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . مئاد

ناطيشلا8- الإ  عمسي  يأ ال  نوعمـسي :  ريمـض  نم  ءانثتـسالاو  ةرملا  يأ :  ردصم  ةفطخلا ))  فطخ  نم  الإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . هلبخي وأ  هقرحي  وأ  هبقثي  بقاث ))  ءيضم ((  بكوك  باهش ))  هعبتأف  ةعرسب ((  اهذخأف  ةكئالملا  نم  ةملكلا  عمس  يذلا 

ةكئالملا9- نم  اـنقلخ ))  نم  مأ  اـقلخ  دـشأ  مهأ  اـخيبوت ((  وأ  اريرقت  ةـكم .  راـفك  ربختـسا  مهتفتـساف ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 ، ديلاب قصلي  مزال  بزال ))  نيط  نم  مدآ ((  مهلصأ  يأ  مهانقلخ ))  انإ  ءالقعلا ((  بيلغت  نمب  نايتإلا  يفو  امهيف ؟  امو  نيضرألاو  تاومـسلاو 

 . ريسيلا مهكالهإ  ىلإ  يدؤملا  نآرقلاو  يبنلا  راكنإب  اوربكتي  الف  فيعض  مهقلخ  نأ  ىنعملا : 

02a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 366  )  ( 150  ) 

 :- تايوتحملا  

ةكئالملا1- نم  آنقلخ ))  نم  مأ  اقلخ  دشأ  مهأ  اخيبوت ((  وأ  اريرقت  ةكم .  رافك  ربختـسا  مهتفتـساف ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 ، ديلاب قصلي  مزال  بزال ))  نيط  نم  مدآ ((  مهلصأ  يأ  مهانقلخ ))  انإ  ءالقعلا ((  بيلغت  نمب  نايتإلا  يفو  امهيف ؟  امو  نيضرألاو  تاومـسلاو 

 . ريسيلا مهكالهإ  ىلإ  يدؤملا  نآرقلاو  يبنلا  راكنإب  اوربكتي  الف  فيعض  مهقلخ  نأ  ىنعملا : 
ىلعألا2- إلملا  ىلإ  نوعمـسي  ال  درام *  ناطيـش  لك  نم  اظفحو  بكاوكلا *  ةنيزب  ايندلا  ءامـسلا  انيز  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةشقانم 

انقلخ نم  مأ  اقلخ  دشأ  مهأ  مهتفتـساف  بقاث *  باهـش  هعبتأف  ةفطخلا  فطخ  نم  الإ  بصاو *  باذع  مهلو  اروحد  بناج *  لك  نم  نوفذقيو 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

27600

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
3ابوروأ
5تارامإلا

1ارسيوس
6نيصلا
1ايناملأ
16رئازجلا

2رصم
1اسنرف

ةدحتملا 2ةكلمملا 
1قارعلا
4ندرألا

12ايبيل
8برغملا

Ne1
1نيطسلف

2ايسور
3ةيدوعسلا

 (( . بزال نيط  نم  مهانقلخ  انإ 
-3 (( . اركذ تايلاتلاف  ارجز *  تارجازلاف  افص *  تافاصلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . قراشملا برو  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  بر  دحاول *  مكهلإ  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
نم5- نوفذقيو  ىلعألا  إلملا  ىلإ  نوعمسي  ال  درام *  ناطيش  لك  نم  اظفحو  بكاوكلا *  ةنيزب  ايندلا  ءامسلا  انيز  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . بقاث باهش  هعبتأف  ةفطخلا  فطخ  نم  الإ  بصاو *  باذع  مهلو  اروحد  بناج *  لك 
-6 (( . بزال نيط  نم  مهانقلخ  انإ  انقلخ  نم  مأ  اقلخ  دشأ  مهأ  مهتفتساف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
رحـس7- الإ  اذه  نإ  اولاقو  نورخـستسي *  ةيآ  اوأر  اذإو  نوركذي *  اوركذ ال  اذإو  نورخـسيو *  تبجع  لب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 (( . نيبم

02b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 367  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

الإ1- اذه  نإ  اولاقو  نورخـستسي *  ةيآ  اوأر  اذإو  نوركذـي *  اوركذ ال  اذإو  نورخـسيو *  تبجع  لب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم  ةـمتت 
 (( . نيبم رحس 

-2 (( . نولوألا انؤابآوأ  نوثوعبمل *  انإأ  اماظعو  ابارت  انكو  انتم  اذإأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-3 (( . بزال نيط  نم  مهانقلخ  انإ  انقلخ  نم  مأ  اقلخ  دشأ  مهأ  مهتفتساف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . نيبم رحس  الإ  اذه  نإ  اولاقو  نورخستسي *  ةيآ  اوأر  اذإو  نوركذي *  اوركذ ال  اذإو  نورخسيو *  تبجع  لب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . نولوألا انؤابآوأ  نوثوعبمل *  انإأ  اماظعو  ابارت  انكو  انتم  اذإأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 . ةوخإلا عم  دجلا  ثاريم  ةلأسم 
-7 (( . نورخاد متنأو  معن  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-8 . نورغاص نورخاد ))  متنأو  نوثعبت ((  معن ))  لق  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-9 (( . نورظني مه  اذإف  ةدحاو  ةرجز  يه  امنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

-10 )) ءايحأ قئالخلا  يأ  مه ))  اذإـف  ةدـحاو  ةحيـص ((  يأ  ةرجز ))  هرـسفي ((  مهبم  هريمـض  يه ))  اـمنإف  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . مهب لعفي  ام  نورظني )) 

مهل11- لوقتو  هظفل ،  نم  هل  لعف  ردـصم ال  وهو  انكاله ،  انليو ))  هيبنتلل ((  اـي ))  راـفكلا ((  يأ  اولاـقو ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ءازجلاو باسحلا  يأ  نيدلا ))  موي  اذه  ةكئالملا (( 

03a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 374  )  ( 150  ) 

 :- تايوتحملا  

مهل1- لوقتو  هظفل ،  نم  هل  لعف  ردصم ال  وهو  انكاله ،  انليو ))  هيبنتلل ((  اي ))  رافكلا ((  يأ  اولاقو ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
 . ءازجلاو باسحلا  يأ  نيدلا ))  موي  اذه  ةكئالملا (( 

-2 (( . نوبذكت هب  متنك  يذلا  لصفلا  موي  اذه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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1نادوسلا
3سنوت
43اكيرمأ

تيالاتس ةمدخ  2دوزم 
ًايلاح 120نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2000741

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103105773

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
456551

راوزلا لجس 
104951

ةيمقرلا ةبتكملا 
722831

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

107836701

-3 )) نيطايشلا نم  مهءانرق  مهجاوزأو ))  كرشلاب ((  مهـسفنأ  اوملظ ))  نيذلا  اورـشحا  ةكئالملل (( :  لاقيو  نيلالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . رانلا قيرط  ميحجلا ))  طارص  ىلإ  مهوقوسو ((  مهولد  مهودهاف ))  ناثوألا ((  نم  هريغ  يأ  هللا ))  نود  نم  نودبعي *  اوناك  امو 

-4 (( . نولوئسم مهنإ  مهوفقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 . رمألا لعف  فرص  يف  ةشقانم 
؟. 6- ءادتبالا دنع  لصولا  ةزمه  حتفت  اذامل ال 
؟. 7- لصو ةزمه  هتزمه  له  ىطعأ  لعفلا 
؟. 8- رافكلا هيلع  رمي  له  طارصلا 
-9 (( . نورظني مه  اذإف  ةدحاو  ةرجز  يه  امنإف  نورخاد *  متنأو  معن  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 

-10 ((. ميحجلا طارص  ىلإ  مهودهاف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-11 (( . نورخاد متنأو  معن  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-12 (( . نورظني مه  اذإف  ةدحاو  ةرجز  يه  امنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-13 (( . نوبذكت هب  متنك  يذلا  لصفلا  موي  اذه  نيدلا *  موي  اذه  انليو  اي  اولاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-14 (( . ميحجلا طارص  ىلإ  مهودهاف  هللا  نود  نم  نودبعي *  اوناك  امو  مهجاوزأو  اوملظ  نيذلا  اورشحا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
اخيبوت15- مهل  لاقيو  مهلاعفأو ،  مهلاوقأ  عيمج  نع  نولوئسم ))  مهنإ  طارصلا ((  دنع  مهوسبحا  مهوفقو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ءالذأ نوداقنم  نوملستسم ))  مويلا  مه  لب  مهل (( :  لاقيو  ايندلا ؟  يف  مكلاحك  اضعب  مكضعب  رصني  ال  نورصانت ))  مكل ال  ام  : )) 
-16 (( . نولءاستي ضعب  ىلع  مهضعب  لبقأو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
اهنم17- مكنمأن  انك  يتلا  ةـهجلا  نع  نيميلا ))  نع  اننوتأت  متنك  مكنإ  نيعوبتملل ((  مهنم  عابتألا  يأ  اولاق ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . انومتللضأ مكنإ  ىنعملا :  مكانعبتاو ،  مكانقدصف  قحلا  ىلع  مكنأ  مكفلحل 

03b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 365  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  

نينمؤم1- متنك  ول  نأ  اـنم  لالـضإلا  قدـصي  اـمنإو  نينمؤم ))  اونوكت  مل  لـب  مهل ((  نوعبتملا  يأ  اولاـق ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . انيلإ ناميإلا  نع  متعجرف 

؟. 2- اهمومع ىلع  ةيآلا  هذه  له  نودبعي ))  اوناك  امو  مهجاوزأو  اوملظ  نيذلا  اورشحا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف 
-3 (( . نوملستسم مويلا  مه  لب  نورصانت *  مكل ال  ام  نولوئسم *  مهنإ  مهوفقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-4 (( . نوملستسم مويلا  مه  لب  نورصانت *  مكل ال  ام  نولوئسم *  مهنإ  مهوفقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . نينمؤم اونوكت  مل  لب  اولاق  نيميلا *  نع  اننوتأت  متنك  مكنإ  اولاق  نولءاستي *  ضعب  ىلع  مهضعب  لبقأو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 . نآرقلا يف  ةدوجوملا  منهج  ءامسأ  يف  ةدئاف 
-7 (( . نيغاط اموق  متنك  لب  ناطلس  نم  مكيلع  انل  ناك  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نيلاض8- نيغاط ))  اموق  متنك  لب  انتعباتم ((  ىلع  مكرهقن  ةردقو  ةوق  ناطلـس ))  نم  مكيلع  انل  ناك  امو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . انلثم
سانلاو9- ةـنجلا  نم  منهج  نألمأل  هلوق ((  يأ  باذـعلاب :  آنبر ))  لوق  اعيمج ((  انيلع ))  بجو ((  قحف ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

انك انإ  مهلوقب ((  للعملا  مكانيوغأف ))  مهلوق ((  هنع  أشنو  لوقلا ،  كلذب  باذـعلا  نوقئاذـل ))  اعيمج ((  انإ ))   [ )) 11  : 119 نيعمجأ [ )) 
 ((. نيواغ
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-10 . ةياوغلا يف  مهكارتشال  يأ  نوكرتشم ))  باذعلا  ىف  ةمايقلا ((  موي  ذئموي ))  مهنإف  ىلاعت (( :  لاق  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-11 (( . نيمرجملاب لعفن  كلذك  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-12 . عوبتملاو مهنم  عباتلا  مهبذعن ،  يأ  ءالؤه :  ريغ  نيمرجملاب ))  لعفن  ءالؤهب ((  لعفن  امك  كلذك ))  انإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 13- ةجحلا دارملا  له  ناطلس ))  نم  مكيلع  انل  ناك  امو  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 14- لاهج مهو  بنذ  عابتألا  ىلع  له  رفكلا  ىلإ  يدؤي  لالضب ال  نيملسملا  نم  نولضي  نيذلا 
؟. 15- اذه مهعابتا  ىلع  نومالي  له  مهئاملعل  نيعبتملا 
راجلا16- نمو  مهـضعب  لعاف  نم  لاح  نولءاستي  اـنبرعأ  نولءاـستي ))  ضعب  ىلع  مهـضعب  لـبقأو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  يـضاملا  سردـلا  يف 

؟.  ريدقتلا فيك  رورجملاو  راجلا  نم  لاح  نوكي  فيك  ضعب  ىلع  رورجملاو 
؟. 17- تايآلا يف  نيمرجملاو  نيواغلاب  ريبعتلا  نيب  قرفلا  ام 
مكانيوغأف18- نوقئاذل *  انإ  انبر  لوق  انيلع  قحف  نيغاط *  اموق  متنك  لب  ناطلس  نم  مكيلع  انل  ناك  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةشقانم 

 (( . نيواغ انك  انإ 
انك19- انإ  مكانيوغأف  نوقئاذـل *  انإ  انبر  لوق  انيلع  قحف  نيغاط *  اموق  متنك  لب  ناطلـس  نم  مكيلع  انل  ناك  اـمو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . نيواغ
-20 (( . نوكرتشم باذعلا  يف  ذئموي  مهنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 

04a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 368  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

انك1- انإ  مكانيوغأف  نوقئاذـل *  انإ  انبر  لوق  انيلع  قحف  نيغاط *  اموق  متنك  لب  ناطلـس  نم  مكيلع  انل  ناك  اـمو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 
 (( . نيواغ

-2 . ةياوغلا يف  مهكارتشال  يأ  نوكرتشم ))  باذعلا  ىف  ةمايقلا ((  موي  ذئموي ))  مهنإف  ىلاعت (( :  لاق  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-3 . عوبتملاو مهنم  عباتلا  مهبذعن ،  يأ  ءالؤه :  ريغ  نيمرجملاب ))  لعفن  ءالؤهب ((  لعفن  امك  كلذك ))  انإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-4 ((. نوربكتسي هللا  الإ  هلإ  مهل آل  ليق  اذإ  اوناك  هدعب ((  ام  ةنيرقب  ءالؤه ،  يأ  مهنإ ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
. ؟ 5- دمحم لوق  لجأل  يأ  نونجم ))  رعاشل  انتهلاء  اوكراتل  مدقت ((  ام  هيتزمه  يف  انئأ ))  نولوقيو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-6 (( . نيلسرملا قدصو  قحلاب  ءاج  لب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-7 . هللا الإ  هلإ  نأ ال  وهو  هب ،  نيئاجلا  نيلسرملا ))  قدصو  قحلاب  ءآج  لب  ىلاعت ((  لاق  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-8 ((. ميلألا باذعلا  اوقئآذل  تافتلا ((  هيف  مكنإ ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 9- ةمآسلا دعبي  تافتلالا  له 

؟. 10- ايندلا نود  ةرخألا  يف  اذه  سيلأ  دبعلا  ةردق  اوتبثأ  نوقئاذل ))  انإ  انبر  لوق  انيلع  قحف  رافكلا (( :  لوق 
هللا11- الإ  هلإ  مهل ال  ليق  اذإ  اوناك  مهنإ  نيمرجملاب *  لعفن  كلذك  انإ  نوكرتشم *  باذعلا  يف  ذئموي  مهنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 

 (( . نيلسرملا قدصو  قحلاب  ءاج  لب  نونجم *  رعاشل  انتهلآ  اوكراتل  انئأ  نولوقيو  نوربكتسي * 
-12 (( . نيمرجملاب لعفن  كلذك  انإ  نوكرتشم *  باذعلا  يف  ذئموي  مهنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-13 (( . نوربكتسي هللا  الإ  هلإ  مهل ال  ليق  اذإ  اوناك  مهنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

04b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
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 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 392  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نوربكتسي هللا  الإ  هلإ  مهل ال  ليق  اذإ  اوناك  مهنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . نونجم رعاشل  انتهلآ  وكراتل  انئأ  نولوقيو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . نيلسرملا قدصو  قحلاب  ءاج  لب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
؟. 4- هللا الإ  عارتخا  ىلع  رداق  ال  ديحوتلا :  نورسفيو  هتافص  يف  هل  هيبش  الو  هتاذ  يف  هل  ميسق  دحاو ال  هللا  نأ  ديحوتلا :  نومسقي  عدبلا  لهأ 
؟. 5- ةزمهلا يف  ليهستلا  وه  ام 
؟. 6- هللا الإ  هلإ  ىنعمب ال  اننامز  يكرشم  نم  مهفأ  اوناك  نيلوألا  نيكرشملا  له 
؟. 7- هللا الإ  قح  دوبعم  ال  نيبو :  هللا  الإ  قحب  دوبعم  ال  انلوق :  نيب  قرفلا  ام 
-8 (( . ميلألا باذعلا  وقئاذل  مكنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 ((. ميلألا باذعلا  اوقئآذل  تافتلا ((  هيف  مكنإ ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

-10 (( . نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-11 ((. نولمعت متنك  ام  ءازج ((  الإ ))  نوزجت  امو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
يف12- مهل ))  كئلوأ  هلوق (( :  يف  مهؤازج  ركذ  عطقنم  ءانثتـسا  نينمؤملا  يأ  نيـصلخملا ))  هللا  دابع  ـالإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ايشعو ةركب  مولعم ))  قزر  ةنجلا (( 
اهظفح13- نع  نونغتـسم  ةـنجلا  لهأ  نأل  ةحـص ،  ظفحل  اذذـلت ال  لكؤي  ام  وه  قزرلل  نايب  وأ  لدـب  هكاوف ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . ميعنلا تانج  يف  ىلاعتو ((  هناحبس  هللا  باوثب  نومركم ))  مهو  دبألل ((  مهماسجأ  قلخب 
-14 . ضعب افق  مهضعب  ىري  ال  نيلباقتم ))  ررس  ىلع  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

05a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 364  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

هجو1- ىلع  يرجي  رمخ  نم  نيعم ))  نم  هبارـشب ((  ءانإلا  وه  سأكب ))  مهنم ((  لك  ىلع  مهيلع ))  فاطي  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ءاملا راهنأك  ضرألا 

؟. 2- ةيكملا روسلا  نم  نآرقلا  ظفح  ملعلا  بلاط  أدبي  نأ  لضفألا  له 
؟. 3- ضعبل مهضعب  ةنجلا  لهأ  روازت  ثيدح  ةحص  ام 
نم4- جرخأ  مالسلا  هيلع  مدآ  نإ  انلقو  دحأ  اهري  مل  ةنجلا  نأ  هرهاظ  رـشب )  بلق  ىلع  رطخ  الو  تعمـس  نذأ  الو  تأر  نيع  ام ال  اهيف  ثيدح ( 

؟.  جارعملاو ءارسإلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  كلذكو  دلخلا  ةنج 
-5 (( . نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  امو  ميلألا *  باذعلا  وقئاذل  مكنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-6 ((. نيلباقتم ررس  ىلع  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-7 (( . نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  امو  ميلألا *  باذعلا  وقئاذل  مكنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . ميعنلا تانج  يف  نومركم *  مهو  هكاوف  مولعم *  قزر  مهل  كئلوأ  نيصلخملا *  هللا  دابع  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نيعم نم  سأكب  مهيلع  فاطي  نيلباقتم *  ررس  ىلع  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

دنع10- ةـهيرك  اهنإف  ايندـلا  ةرمخ  فالخب  نيبراشلل ))  ةذـيذل ((  ةذـل ))  نبللا ((  نم  اضايب  دـشأ  ءآـضيب ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
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 . برشلا
؟. 11- سانلا ربدتسا  ولو  مامإلا  لبقتسي  نأ  هل  لهف  فرطلا  يف  نوكي  ةعكجلا  موي  سانلا  ضعب 
الإ12- نيرق  هلو  الإ  دلوي  ناسنإ  نم  ام  ثيدـحلا (  يف  ءاجو  ناطيـشلا  نم  نيـصلخملا  انلق  نيـصلخملا ))  هللا  دابع  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف 

؟.  عمجلا فيك  ملسأف )  هيلع  ىلاعت  هللا  هناعأ  دقف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 
براشلا13- فزن  نم  اهرـسكو ،  يازلا  حـتفب  نوفزني ))  اهنع  مه  الو  مهلوقع ((  لاتغي  ام  لوغ ))  اهيف  ـال  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ايندلا رمخ  فالخب  نوركسي  يأ  فزنأو : 
-14 )) نهدنع مهنـسحل  مهريغ  ىلإ  نرظني  نهجاوزأ ال  ىلع  نيعألا  تاسباح  فرطلا ))  تارـصاق  مهدـنعو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ضايبلا وهو  هنولو  رابغ ،  هيلإ  لصي  هشيرب ال  روتـسم  نونكم ))  ماعنلل ((  ضيب ))  نوللا ((  يف  نهنأك ))  اهناسح ((  نيعـألا  ماخـض  نيع )) 
 . ءاسنلا ناولأ  نسحأ  ةرفص ،  يف 

05b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 368  )  ( 140  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ايندلا يف  مهب  رم  امع  نولءآستي ))  ضعب  ىلع  ةنجلا ((  لهأ  ضعب  مهضعب ))  لبقأف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-2 (( . نيرق يل  ناك  ينإ  مهنم  لئاق  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نيقدصملا3- نمل  كنءأ  اتيكبت ((  يل  لوقي ))  ثعبلا ((  ركني  بحاص  نيرق ))  ىل  ناك  ىنإ  مهنم  لئآق  لاق  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

كلذ ركنأ  نوبـساحمو ؟  نويزجم  نونيدمل ))  مدقت ((  ام  عضاوم  ةثالثلا  يف  نيتزمهلا  يف  انءأ ))  اماظعو  ابارت  انكو  انتم  اذءأ  ثعبلاب (( ؟  (( 
 . اضيأ

علطأف4- ال ((  نولوقيف :  هلاح ؟  رظننل  رانلا  ىلإ  يعم  نوعلطم ))  متنأ  له  هناوخإل (( :  لئاقلا  كلذ  لاق ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . رانلا طسو  يأ  ميحجلا ))  ءآوس  ىف  هنيرق ((  ىأر  يأ  هاءرف ))  ةنجلا ((  ىوك  ضعب  نم  لئاقلا  كلذ  (( 

-5 )) كئاوغإب ينكلهتل  نيدرتل ))  تبراق ((  تدك ))  ةليقثلا ((  نم  ةففخم  نإ ))  هللات  ةتامـش ((  هل  لاق ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . رانلا يف  كعم  نيرضحملا ))  نم  تنكل  ناميإلاب ((  ايندلا  يف  يلع  يبر ))  ةمعن  الولو 

؟. 6- اينج وأ  ايسنإ  هنوك  لمتحت  له  هاءرف ))  علطأف  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 7- تاءارق عبرأ  اهيف  نآرقلا  يف  ترم  املك  له  اذءأ ))  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 8- مضلاب لوغلا  نيبو  اهنيب  ةغللا  يف  براقت  كانه  له  لوغ ))  اهيف  ال  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 9- ميحر بأ  ميهاربإ :  مسا  ىنعم  نأ  حيحص  له 

؟. 10- ةنجلا ىلع  ريمضلا  دوع  لمتحي  له  لوغ ))  اهيف  ال  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
-11 (( . نونكم ضيب  نهنأك  نيع *  فرطلا  تارصاق  مهدنعو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
انئأ12- اماظعو  ابارت  انكو  انتم  اذـئأ  نيقدـصملا *  نمل  كنئأ  لوقي  نيرق *  يل  ناك  ينإ  مهنم  لـئاق  لاـق  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 ((. نيدرتل تدك  نإ  هللات  لاق  ميحجلا *  ءاوس  يف  هآرف  علطاف  نوعلطم *  متنأ  له  لاق  نونيدمل * 
-13 (( . نوفزني اهنع  مه  الو  لوغ  اهيف  ال  نيبراشلل *  ةذل  ءاضيب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-14 (( . نونكم ضيب  نهنأك  نيع *  فرطلا  تارصاق  مهدنعو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

06a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 143  ) 
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 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 356  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نونكم ضيب  نهنأك  نيع *  فرطلا  تارصاق  مهدنعو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
انتم2- اذإأ  نيقدصملا *  نمل  كنإأ  لوقي  نيرق *  يل  ناك  ينإ  مهنم  لئاق  لاق  نولءاستي *  ضعب  ىلع  مهضعب  لبقأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . نونيدمل انإأ  اماظعو  ابارت  انكو 
؟. 3- قاوسألا ىلإ  ءاسنلا  جورخ  يف  ةجاحلا  طباض  وه  ام 
؟. 4- قسافل ةبيغ  هنأ ال  حيحص  له 
؟. 5- زافلتلا يف  لجرلا  روص  ءاسنلا  ةدهاشم  مكح  ام 
-6 (( . نونيدمل انإأ  اماظعو  ابارت  انكو  انتم  اذإأ  نيقدصملا *  نمل  كنإأ  لوقي  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-7 (( . نيدرتل تدك  نإ  هللات  لاق  ميحجلا *  ءاوس  يف  هآرف  علطاف  نوعلطم *  متنأ  له  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . نيرضحملا نم  تنكل  يبر  ةمعن  الولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 . رانلا يف  كعم  نيرضحملا ))  نم  تنكل  ناميإلاب ((  ايندلا  يف  يلع  يبر ))  ةمعن  الولو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

؟ )) 10- نيبذعمب نحن  امو  ايندلا ((  يف  يتلا  يأ  ىلوألا ))  انتتوم  الإ  نيتيمب *  نحن  امفأ  ةـنجلا (( :  لهأ  لوقيو  نيلالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . بيذعتلا مدعو  ةايحلا  ديبأت  نم  ىلاعت  هللا  ةمعنب  ثدحتو  ذذلت  ماهفتسا  وه 

مهل11- لاقي  ليق  نولماعلا ))  لمعيلف  اذـه  لثمل  ميظعلا *  زوفلا  وهل  ةـنجلا ((  لهأل  ركذ  يذـلا  اذـه ))  نإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . هنولوقي مه  ليقو  كلذ ، 

06b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 355  )  ( 140  ) 

 :- تايوتحملا  

ةدعملا1- موقزلا ))  ةرجش  مأ  هريغو ((  فيض  نم  لزانلل  دعي  ام  وهو  الزن ))  ريخ  مهل ((  روكذملا  كلذأ ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . يتأيس امك  ميحجلا  يف  هللا  اهتبني  ةماهتب  رملا  رجشلا  ثبخأ  نم  يهو  رانلا ؟ لهأل 

هتبنت2- فيكف  رجشلا  قرحت  رانلا  اولاق :  ذإ  ةكم ،  لهأ  نم  نيرفاكلا  يأ  نيملاظلل ))  ةنتف  كلذب ((  اهانلعج ))  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت 
. ؟

؟. 3- ةدحاو ةرم  اذه  ثدح  له  ميحجلا ))  ءاوس  يف  هآرف  علطاف  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 4- بيترتلا ديفت  واولا  لهو  ماظعلا  ىلع  بارتلا  مدق  اذامل  نونيدمل ))  انإأ  اماظعو  ابارت  انكو  انتم  اذإأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟. 5- رانلا نم  قولخم  وهو  رانلاب  سيلبإ  هللا  بذعي  فيك 
؟. )) 6- الزن ريخ  كلذأ  هلوق (( :  يف  ةنجلا  ميعن  ىلإ  هب  هللا  راشأ  فيكف  ريقحتلا  ديفي  ةراشإلا  مسا  نأ  انب  رم 
نإ7- نيبذعمب *  نحن  امو  ىلوألا  انتتوم  الإ  نيتيمب *  نحن  امفأ  نيرـضحملا *  نم  تنكل  يبر  ةـمعن  الولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 (( . نيملاظلل ةنتف  اهانلعج  انإ  موقزلا *  ةرجش  مأ  الزن  ريخ  كلذأ  نولماعلا *  لمعيلف  اذه  لثمل  ميظعلا *  زوفلا  وهل  اذه 
-8 (( . نيرضحملا نم  تنكل  يبر  ةمعن  الولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نيبذعمب نحن  امو  ىلوألا  انتتوم  الإ  نيتيمب *  نحن  امفأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نولماعلا لمعيلف  اذه  لثمل  ميظعلا *  زوفلا  وهل  اذه  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
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07a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.72  ) ( ةغرفم  )  ( 358  )  ( 134  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نولماعلا لمعيلف  اذه  لثمل  ميظعلا *  زوفلا  وهل  اذه  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
؟. 2- نوماني ةنجلا  لهأ  له 
-3 (( . نولماعلا لمعيلف  اذه  لثمل  ميظعلا *  زوفلا  وهل  اذه  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-4 (( . نيملاظلل ةنتف  اهانلعج  انإ  موقزلا *  ةرجش  مأ  الزن  ريخ  كلذأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . نيطايشلا سوءر  هنأك  اهعلط  ميحجلا *  لصأ  يف  جرخت  ةرجش  اهنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هبشملا6- اهعلط ))  اهتاكرد ((  ىلإ  عفترت  اهناصغأو  منهج ،  رعق  يأ  ميحجلا ))  لصأ  ىف  جرخت  ةرجـش  اهنإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . رظنملا ةحيبقلا  تايحلا  يأ  نيطايشلا ))  سوءر  هنأك  لخنلا ((  علطب 
مهل7- نإ  مث  نوطبلا *  اهنم  نوئلامف  مهعوج ((  ةدـشل  اهحبق  عم  اهنم ))  نولكأل  رافكلا ((  يأ  مهنإـف ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هل ابوش  ريصيف  اهنم  لوكأملاب  طلتخيف  هنوبرشي  راح  ءام  يأ  ميمح ))  نم  ابوشل  اهيلع 
-8 (( . ميحجلا ىلإل  مهعجرم  نإ  مث  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 . اهجراخ هنأو  ميمحلا  برشل  اهنم  نوجرخي  مهنأ  ديفي  ميحجلا ))  ىلإل  مهعجرم  نإ  مث  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

مهعاـبتا10- ىلإ  نوجعزي  نوعرهي ))  مهراـثاء  ىلع  مهف  مهف *  نيلآـض  مهءآـباء  اودـجو ((  اوفلأ ))  مهنإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قـيلعتلا 
 . هيلإ نوعرسيف 

-11 ((. نيلوألا رثكأ  مهلبق  لض  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نإ12- مث  ميمح *  نم  ابوشل  اهيلع  مهل  نإ  مث  نوطبلا *  اهنم  نوئلامف  اهنم  نولكآل  مهنإف  نيطايشلا *  سوءر  هنأك  اهعلط  ريـسفت ((  ةشقانم 

 ((. نيلوألا رثكأ  مهلبق  لض  دقلو  نوعرهي *  مهراثاء  ىلع  مهف  مهف *  نيلآض  مهءآباء  اوفلأ  مهنإ  ميحجلا *  ىلإل  مهعجرم 

07b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 367  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نيطايشلا سوءر  هنأك  اهعلط  ميحجلا *  لصأ  يف  جرخت  ةرجش  اهنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 (( ميحجلا ىلإل  مهعجرم  نإ  مث  ميمح *  نم  ابوشل  اهيلع  مهل  نإ  مث  نوطبلا *  اهنم  نوئلامف  اهنم  نولكآل  مهنإف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

.
-3 (( . نيرذنم مهيف  انلسرأ  دقلو  نيلوألا *  رثكأ  مهلبق  لض  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 (( . نيصلخملا هللا  دابع  الإ  نيرذنملا *  ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يأ5- نيـصلخملا ))  هللا  دابع  الإ  باذـعلا ((  مهتبقاع  يأ  نيرفاكلا :  نيرذـنملا ))  ةـبقاع  ناك  فيك  رظناف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ماللا حتف  ةءارق  ىلع  اهل  مهصلخأ  هللا  نأل  وأ  ةدابعلا ،  يف  مهصالخإل  باذعلا  نم  اوجن  مهنإف  نينمؤملا 
-6 (( . نوبيجملا معنلف  حون  انادان  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يأ7- نحن :  هل  نوبيجملا ))  معنلف   [ )) 54  : 10 رصتناف [ ))  بولغم  ينأ  بر ((  هلوقب  حون ))  انادان  دقلو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . قرغلاب مهانكلهأف  هموق  ىلع  اناعد 
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-8 (( . نيقابلا مه  هتيرذ  انلعجو  ميظعلا *  بركلا  نم  هلهأو  هانيجنو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 . قرغلا يأ  ميظعلا ))  بركلا  نم  هلهأو  هانيجنو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

08a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.66  ) ( ةغرفم  )  ( 351  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

برعلا1- وبأ  وهو  ماس  دالوأ :  ةـثالث  هل  ناكو  هلـسن  نم  مهلك  ساـنلاف  نيقاـبلا ))  مه  هتيرذ  اـنلعجو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . كلانه امو  جوجأمو  جوجأيو  رزخلاو  كرتلا  وبأ  ثفايو  نادوسلا ،  وبأ  وهو  ماحو  مورلاو  سرفلاو 

-2 (( . نيرخآلا يف  هيلع  انكرتو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . ةمايقلا موي  ىلإ  ممألاو  ءايبنألا  نم  نيرخألا ))  ىف  انسح ((  ءانث  هيلع ))  انيقبأ ((  انكرتو ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-4 (( . نينسحملا يزجن  كلذك  انإ  نيملاعلا *  يف  حون  ىلع  مالس  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 (( . نوعرهي مهراثآ  ىلع  مهف  نيلاض *  مهءابآ  اوفلأ  مهنإ  ميحجلا *  ىلإل  مهعجرم  نإ  مث  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 (( . نيرذنملا ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  نيرذنم *  مهيف  انلسرأ  دقلو  نيلوألا *  رثكأ  مهلبق  لض  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . نيصلخملا هللا  دابع  الإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
اذـه8- سيلأ  ىنفت  رافكلا ال  رانو  نيدـحوملا  ةاصع  ران  يه  ىنفت  يتلا  رانلاف  رافكلا  رانو  نيدـحوملا  ةاصع  ران  ناراـن  راـنلا  نأ  ميقلا  نبا  ركذـي 

؟.  رانلا ءانفب  لوقي  ميقلا ال  نبا  نأ  يضقي  ليصفتلا 
؟. 9- لجرلا اذه  مكح  امف  ةحيحصلا  ةديقعلا  لهأ  ةوادع  هسفن  يف  اوسرغو  كرشلا  اهيف  مع  ةئيب  يف  دلوو  ةلاسرلا  مهتغلب  نيذلا 

؟. 10- هيلع ةجحلا  مايق  يف  فاك  اذه  لهف  همسا  الإ  ائيش  مالسإلا  نع  فرعي  سانلا ال  ضعب 
-11 (( . نوبيجملا معنلف  حون  انادان  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

08b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 378  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- حون  ىلع  مالـس  نيرخآلا *  يف  هيلع  انكرتو  نيقابلا *  مه  هتيرذ  انلعجو  ميظعلا *  بركلا  نم  هلهأو  هاـنيجنو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 
 (( . نيملاعلا

-2 (( . نيرخآلا انقرغأ  مث  نينمؤملا *  اندابع  نم  هنإ  نينسحملا *  يزجن  كلذك  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . ميلس بلقب  هبر  ءاج  ذإ  ميهاربإل *  هتعيش  نم  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نافلأ4- وهو  امهنيب  نمزلا  لاـط  نإو  ميهاربـإل ))  نيدـلا ((  لـصأ  يف  هعباـت  نمم  يأ  هتعيـش ))  نم  نإو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هريغو كرشلا  نم  ميلس ))  بلقب  هئيجم ((  تقو  هعبات  يأ  هبر ))  ءآج  ذإ  حلاصو ((  دوه  امهنيب  ناكو  ةنس  نوعبرأو  ةئامتسو 
-5 (( اكفئأ نودبعت *  يذلا ((  ام  اذام ))  اخبوم ((  هموقو ))  هيبأل  هل ((  ةرمتسملا  ةلاحلا  هذه  يف  لاق ))  ذإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

ريغ نودبعتأ  يأ  بذكلا ،  أوسأ  كفإلاو :  نوديرتل  هب ،  لوعفم  ةهلآ  و  هل ،  لوعفم  اكفإ  و  نودـيرت ))  هللا  نود  ةـهلاء  مدـقت ((  ام  هيتزمه  يف 
 . ال باقع ؟ الب  مككرتي  هنأ  هريغ  متدبع  ذإ  نيملاعلا ))  برب  مكنظ  امف  هللا (( ؟ 

-6 ، هولكأ اوعجر  اذإف  هيلع  كربتلا  اومعز  مهمانـصأ  دنع  مهماعط  اوكرتو  مهل  دـيع  ىلإ  اوجرخف  نيماجن  اوناكو  نيلالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
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 ((. موجنلا يف  ةرظن  رظنف  انعم ((  جرخا  ميهاربإ :  انديسل  اولاقو 
؟. 7- توملا دعب  اذه  سيلأ  ميلس ))  بلقب  هبر  ءاج  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 8- حون مث  سيردإ  مدآ  دعب  نولعجيف  ءايبنألا  صصق  يف  رشني  ام  ةحص  ام 
؟. 9- باسحلاب فوسكلا  ةفرعم  نكمي  فيك 

؟. 10- دحاو موي  يف  ديعو  فوسك  عمتجي  له 
-11 (( . ميهاربإل هتعيش  نم  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-12 (( . نيملاعلا برب  مكنظ  امف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-13 (( . نيملاعلا برب  مكنظ  امف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
مقسأس14- يأ  ليلع  ميقس ))  ىنإ  لاقف  هودمتعيل ((  اهيلع  دمتعي  هنأ  مهل  اماهيإ  موجنلا ))  ىف  ةرظن  رظنف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . نيربدم مهديع ((  ىلإ  هنع ))  اولوتف  )) 

09a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 360  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

يأ1- ليلع  ميقـس ))  ىنإ  لاقف  هودـمتعيل ((  اهيلع  دـمتعي  هنأ  مهل  اماهيإ  موجنلا ))  ىف  ةرظن  رظنف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 (( . نيربدم مهديع ((  ىلإ  هنع ))  اولوتف  مقسأس (( 

الأ2- ءازهتـسا ((  لاقف ))  ماـعط (( .  اهدـنعو  مانـصألا  يهو  مهتهلاء ))  ىلإ  ةـيفخ ((  يف  لاـم  غارف ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . بجت ملف  نوقطنت ))  مكل ال  ام  لاقف (( :  اوقطني .  ملف  نولكأت )) 

-3 (( . نيميلاب ابرض  مهيلع  غارف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يأ4- نوفزي ))  هيلإ  اولبقأـف  هآر ((  نمم  هموـق  غـلبف  اهرـسكف ،  ةوقلاـب  نيميلاـب ))  ابرـض  مهيلع  غارف  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قـيلعتلا 

 )) امانصأ اهريغو  ةراجحلا  نم  نوتحنت ))  ام  نودبعتأ  اخبوم ((  مهل  لاق ))  اهرسكت (( ؟  تنأو  اهدبعن  نحن  هل :  اولاقف  يـشملا ،  نوعرـسي 
 . ةفوصوم ليقو  ةلوصوم ،  ليقو  ةيردصم ،  امو  هدحو ،  هودبعاف  مكتوحنمو ،  مكتحن  نم  نولمعت ))  امو  مكقلخ  هللاو 

-5 . ةرشعلا ام "  ناعم "  ةشقانم 
؟. 6- اهايإ مكتدابع  نم  ضيرم  ينإ  ىنعملا :  له  ميقس ))  ىنإ  هلوق (( : 
؟. 7- سارح اهدنع  ناك  هنأ  انلق  فيكف  نوردي  مهنأك ال  انتهلآب ))  اذه  لعف  نم  ىلاعت (( :  هلوق  ىرخأ  ةيآ  يف 
-8 (( . ميلس بلقب  هبر  ءاج  ذإ  ميهاربإل *  هتعيش  نم  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نيملاعلا برب  مكنظ  امف  نوديرت *  هللا  نود  ةهلآ  اكفئأ  نودبعت *  اذام  هموقو  هيبأل  لاق  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نيربدم هنع  اولوتف  ميقس *  ينإ  لاقف  موجنلا *  يف  ةرظن  رظنف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . نيميلاب ابرض  مهيلع  غارف  نوقطنت *  مكل ال  ام  نولكأت *  الأ  لاقف  مهتهلآ  ىلإ  غارف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

09b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 355  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 (( . نيميلاب ابرض  مهيلع  غارف  نوقطنت *  مكل ال  ام  نولكأت *  الأ  لاقف  مهتهلآ  ىلإ  غارف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . نوفزي هيلإ  اولبقأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . نولمعت امو  مكقلخ  هللاو  نوتحنت *  ام  نودبعتأ  لاق  نوفزي *  هيلإ  اولبقأف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-4 (( . نيلفسألا مهانلعجف  اديك  هب  اودارأف  ميحجلا *  يف  هوقلأف  اناينب  هل  اونبا  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 (( ميحجلا ىف  هوقلأف  بهتلا ((  اذإف  رانلاب  هومرـضأو  ابطح  هوألماف  اناينب ))  هل  اونبا  مهنيب ((  اولاـق ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ةديدشلا رانلا 
-6 . املاس رانلا  نم  جرخف  نيروهقملا  نيلفسألا ))  مهانلعجف  هكلهتل ((  رانلا  يف  هئاقلإب  اديك ))  هب  اودارأف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-7 (( . نيحلاصلا نم  يل  به  بر  نيدهيس *  يبر  ىلإ  بهاذ  ينإ  لاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هيلإ8- ريصملاب  يبر  ينرمأ  ثيح  ىلإ  نيدهيس ))  رفكلا ((  راد  نم  هيلإ  رجاهم  يبر ))  ىلإ  بهاذ  ىنإ  لاقو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ريثك ملح  يذ  يأ  ميلح ))  مالغب  هانرشبف  نيحلاصلا *  نم  ادلو ((  يل ))  به  بر  لاق (( :  ةسدقملا  ضرألا  ىلإ  لصو  املف  ماشلا ،  وهو 
؟. 9- ةصاخ ميهاربإ  ىلع  تناك  له  ميهاربإ ))  ىلع  امالسو  ادرب  ينوك  راناي  انلق  ىلاعت (( :  هلوق 

-10 ((. ميلح مالغب  هانرشبف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
رمؤت11- ام  لعفا  تبأ  اي  لاق  ىرت  اذام  رظناف  كحبذأ  ينأ  مانملا  يف  ىرأ  ينإ  ينب  اـي  لاـق  يعـسلا  هعم  غلب  اـملف  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت 

 (( . نيرباصلا نم  هللا  ءاش  نإ  يندجتس 
-12 )) ةنس ةرشع  ثالث  ليقو :  نينس ،  عبس  غلب  ليق :  هنيعيو .  هعم  ىعـسي  نأ  يأ  يعـسلا ))  هعم  غلب  املف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 : يأرلا نم  ىرت ))  اذام  رظناف  ىلاعت ((  هللا  رمأب  مهلاعفأو  قح  ءايبنألا  ايؤرو  كحبذأ ))  ينأ  مانملا  ىف  تيأر ((  يأ  ىرأ ))  ىنإ  ينباـي  لاـق 
نم هللا  ءآش  نإ  يندجتـس  هب ((  رمؤت ))  ام  لعفا  ةـفاضإلا ((  ءاي  نع  ضوع  ءاتلا  تبأاي ))  لاق  هب ((  رمـألل  داـقنيو  حـبذلاب  سنأـيل  هرواـش 

 . كلذ ىلع  نيرباصلا )) 

10a- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 366  )  ( 150  ) 

 :- تايوتحملا  

ضوع1- ءاتلا  تبأاي ))  لاق  هب ((  رمألل  داقنيو  حـبذلاب  سنأيل  هرواش  يأرلا :  نم  ىرت ))  اذام  رظناف  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . كلذ ىلع  نيرباصلا ))  نم  هللا  ءآش  نإ  ىندجتس  هب ((  رمؤت ))  ام  لعفا  ةفاضإلا ((  ءاي  نع 

امهنيب2- نانيبج  ناسنإ  لكلو  هيلع ،  هعرص  نيبجلل ))  هلتو  ىلاعت ((  هللا  رمأل  اداقناو  اعضخ  املسأ ))  املف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 ((. ميهاربإاي نأ  هانيدانو  ةيهلإلا ((  ةردقلا  نم  عنامب  ائيش  لمعت  ملف  هقلح  ىلع  نيكسلا  رمأو  ىنمب ،  كلذ  ناكو  ةهبجلا 

؟. 3- اهيلإ عجر  له  رجاه  كرت  امل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ 
؟. 4- مالسلا هيلع  ليعامسا  مأ  فقوم  نآرقلا  يف  ركذي  مل  اذامل 
؟. 5- ايعرش ارمأ  تيأر  اذإ  يحولا  عاطقنا  دعب  ةيمانملا  ةيؤرلاب  لمعلا  زوجي  له 
-6 (( . نيلفسألا مهانلعجف  اديك  هب  اودارأف  ميحجلا *  يف  هوقلأف  اناينب  هل  اونبا  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . ميلح مالغب  هانرشبف  نيحلاصلا *  نم  يل  به  بر  نيدهيس *  يبر  ىلإ  بهاذ  ينإ  لاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 ... (( . كحبذأ ينأ  مانملا  يف  ىرأ  ينإ  ينب  اي  لاق  يعسلا  هعم  غلب  املف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نيرباصلا نم  هللا  ءاش  نإ  يندجتس  رمؤت  ام  لعفا  تبأ  اي  لاق  ىرت  اذام  رظناف  ىلاعت ... (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 

-10 ((. نيبجلل هلتو  املسأ  املف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . نينسحملا يزجن  كلذك  انإ  ايؤرلا  تقدص  دق  ميهاربإ *  اي  نأ  هانيدانو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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10b- تافاصلا ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 359  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نينسحملا يزجن  كلذك  انإ  ايؤرلا  تقدص  دق  ميهاربإ *  اي  نأ  هانيدانو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2 ، كلذ كيفكي  يأ  حـبذلا :  رمأ  نم  كنكمأ  امم  هب  تيتأ  امب  آيؤرلا ))  تقدـص  دـق  ميهاربإاي *  نأ  هاـنيدانو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . مهنع ةدشلا  جارفإب  رمألا  لاثتماب  مهسفنأل  نينسحملا ))  ىزجن  كانيزج ((  امك  كلذك ))  انإ  واولا ((  ةدايزب  امل  باوج  هانيدان  ةلمجف 
-3 ، هحبذب رومأملا  يأ  هانيدفو ))  رهاظلا ((  رابتخالا  يأ  نيبملا ))  اؤالبلا  وهل  هب ((  رومأملا  حبذلا  اذه ))  نإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ميهاربإ ديـسلا  هحبذف  ليربج  هب  ءاج  ليباه ،  هبرق  يذلا  وهو  ةنجلا :  نم  ميظع ))  شبكب ((  حبذب ))  نالوق ((  قاحـسإ :  وأ  ليعامـسإ ،  وهو 
 . اربكم

؟. 4- ايؤرلا ماسقأ  يه  ام 
-5 (( ميظع شبكب ((  حبذب ))  نالوق ((  قاحـسإ :  وأ  ليعامـسإ ،  وهو  هحبذب ،  رومأملا  يأ  هانيدفو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 

 . اربكم ميهاربإ  ديسلا  هحبذف  ليربج  هب  ءاج  ليباه ،  هبرق  يذلا  وهو  ةنجلا :  نم 
هانيزج6- امك  كلذك ))  ميهاربإ *  ىلع  انم ((  مالس ))  انسح ((  ءانث  نيرخألا ))  ىف  هيلع  انيقبأ ((  انكرتو ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. نينمؤملا اندابع  نم  هنإ  مهسفنأل ((  نينسحملا ))  ىزجن  )) 
-7 (( . نيحلاصلا نم  ايبن  قاحسإب  هانرشبو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-8 )) هتوبن اردقم  دجوي  يأ  ةردقم :  لاح  ايبن ))  هريغ ((  حيبذلا  نأ  ىلع  كلذب  لدتسا  قاحـسإب ))  هانرـشبو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 )) نمؤم نسحم ))  امهتيرذ  نمو  هلـسن ((  نم  ءايبنألا  رثكأ  انلعجب  هدـلو  قاحـسإ ))  ىلعو  هتيرذ ((  ريثكتب  هيلع ))  انكرابو  نيحلاصلا *  نم 
 . رفكلا نيب  نيبم ))  رفاك ((  هسفنل ))  ملاظو 

-9 (( . ميظعلا بركلا  نم  امهموقو  امهانيجنو  نوراهو *  ىسوم  ىلع  اننم  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ميظعلا10- بركلا  نم  ليئارسإ ((  ينب  امهموقو ))  امهانيجنو  ةوبنلاب ((  نوراهو ))  ىـسوم  ىلع  اننم  دقلو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. نيبلاغلا مه  اوناكف  طبقلا ((  ىلع  مهانرصنو ))  مهايإ ((  نوعرف  دابعتسا  يأ  (( 
؟. 11- ميهاربإ ديسلا  هحبذف  فنصملا :  لوق  مكح  ام 
؟.)) 12- ميهاربإ ىلع  مالس  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ام 
؟. 13- بلاط يبأ  نب  يلعك  مالسلاو  ةالصلاب  ءايبنألا  ريغ  فصو  مكح  ام 
-14 ... (( . ايؤرلا تقدص  دق  ميهاربإ *  اي  نأ  هانيدانو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
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